
Zápis z jednání komise letopisecké a muzejní  
 

         konaného dne 09.09. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti od 17:30 
do 18:45 hodin. 

 
 

 
Přítomni:    Pavel Sosnovec, Jana Jedličková, Lenka Procházková,Jan Füši, Jana Dumková,                 
                     Miroslava Rydvalová, Katarzyna Szajda, Vilma Barusová  
Omluveni:  p. Dvořák, p. Luka 
Hosté:        Jiří Senohrábek (od 18:15 hod.) 
 

Program:   

‐  informace o chystaných akcích (sousedská slavnost, Setkání s historií (přednášky), 
den s architekturou ) 

‐ informace k akcím k výročí státního pohřbu Jana Švermy 
‐ program muzea 
‐ různé 

  

 

Předseda komise Pavel Sosnovec zahájil schůzku.  
Oznámil, že se omlouvá pan Dvořák a zároveň se vzdává členství v této komisi. 
    
 

1) Informace o chystaných akcích:   

Dne 19.09.015 sousedská slavnost, program muzea -  17.09.2015 vernisáž výstavy Evy 

Kozákové Zkoušky s kousky, 19.09.2015 účast na akci, 03.10.2015 den architektury – 

spoluúčast na procházce městem, další akcí by měla být procházka po hřbitově – hroby 

významných osob města, možnost přednášky – Sekera, Hořice. Pan Sosnovec informoval o 

pokračování historických přednášek ve volnočasovém centru. 

2) Informace k akcím k výročí státního pohřbu Jana Švermy 

Příprava instalace výstavy, články v Kamelotu, 10.11.2015 veřejná diskuse Šverma a jeho 

dnešní vnímání. 

3) Kalendář 2016 

Lenka Procházková informovala o dodání kalendáře na MěÚ – 24.09.2015 a o místech, kde 

by se mohl prodávat (muzeum, infocentrum, knihovna, knihkupectví MONA a pí Otáhalová, 

trafiky, Kniha Českého ráje Turnov, knihovna Kněžmost). Pokud by se podařilo dodání 

kalendáře dříve, mohl by se prodávat 19.09. na sousedské slavnosti, pokud ne, pak by 



mohla být alespoň upoutávka.V 18:15 hod. přišel pan Jiří Senohrábek, jednatel Klubu s.r.o., 

diskutovalo se o ceně kalendáře a o jeho křtu. 

4) Paní Dumková informace o přípravě pamětí – pan Touš 

 
 

5) Termín dalšího jednání komise je ve středu 04.11.2015 v 17 hodin, pan Sosnovec se 
omlouvá  

 
 
 
 
 

 

Zapsala:   Vilma Barusová     ověřil: P. Sosnovec 

Rozesláno:23.09.2015   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise muzejní a letopisecké  a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.  
 

 

 

 


